
 

 
 
 

KOMPENSUOJAMOS PRIEMONĖS KOMUNIKACIJOS IR SENSORIKOS SUTRIKIMŲ TURINTIEMS ASMENIMS  
 

 Nuo 2022 m. vasario 1 dienos komunikacijos ar sensorikos sutrikimų turinčių asmenų šeimos gali kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą prie 

SADM  dėl įvairesnių, inovatyvesnių ir vaikų individualius poreikius atitinkančių techninės pagalbos priemonių kompensavimo.  

Kokios priemonės 
kompensuojamos? 

Kur kreiptis, norint gauti 
kompensaciją? 

Kokia kompensavimo tvarka? Kokie dokumentai reikalingi ? 

• Balansavimo priemonės;  

• Lietimo ir taktilinės priemonės; 

• Pasunkintos ir judesius varžančios 
(spaudžiančios) priemonės; 

• Supimo priemonės;  

• Saugumą užtikrinančios 
priemonės; 

• Vaizdinės stimuliacijos ir (ar) 
nusiraminimo priemonės;  

• Masažuokliai ir (ar) vibracinės 
priemonės; 

• Garsą slopinančios ar skatinančios 
priemonės 

• Alternatyviosios ir 
komunikaciją palengvinančios 
priemonės 
 

• Kreiptis reikia į Techninės 
pagalbos neįgaliesiems centrą 
(TPNC) prie SADM. 

 
 
Detalesnė informacija: 
https://www.tpnc.lt/assets/Uploads/
ATMINTINES/Atmintines-2021-04-
23/1-2022-09-20-Komunikacijos-ir-
sensorikos-TPP-kompensavimas.pdf   

• Šeima kreipiasi į gydytoją specialistą (teikiantį 
vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos 
paslaugas, ar gydytoją psichiatrą, ar gydytoją 
vaikų ir paauglių psichiatrą, ar fizinės ir 
medicininės reabilitacijos gydytoją, ar klinikinį 
logopedą) dėl išrašo iš medicinos dokumentų 
(forma Nr. 027/a arba Nr. 025/a arba Nr. 003-4/a), 
kuriame turi būti nurodyta, kad asmuo turi 
komunikacijos ir (ar) sensorikos sutrikimų, ir 
konkrečių komunikacijos ir sensorikos techninės 
pagalbos priemonių pavadinimai. 

• Šeima kreipiasi į TPNC dėl TPP kompensacijos 
skyrimo, pateikdama prašymą ir medicininį išrašą. 
Prašymą galima pateikti per SPIS. 

• Gaunamas TPNC sprendimas dėl kompensacijos 
skyrimo (galioja 12 mėn.). 

• Šeima perka TPP, kurių įsigijimo dokumentus 
pateikia TPNC per d. 20 dienų nuo įsigijimo. 
Kompensacija pervedama per 20 d. d. 

• Priemones galima išsirinkti pagal pateiktą šeimos 
gydytojo medicininį išrašą, kuriame nurodyta, 
pagal kokį specialisto nustatytą konkrečios 
sensorinės sistemos konkretų sutrikimą priemonės 
yra reikalingos. 

• TPNC sprendimas dėl kompensacijos skyrimo 
galioja 12 mėn., per kurį artimieji priemones perka 
patys. 
 

• Prašymas; 

• Vaiko su negalia neįgaliojo pažymėjimo 
kopija; 

• Vaiko su negalia ir pareiškėjo asmens 
tapatybę patvirtinančio dokumento 
kopija; 

• Gydytojo specialisto (psichiatro, 
reabilitacijos specialisto ar kt.) 
medicininis išrašas, kuriame pažymėta, 
pagal kokį specialisto nustatytą 
sensorinės sistemos sutrikimą 
reikalingos TPP. 
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PRIEMONIŲ SENSORIKOS SUTRIKIMŲ TURINTIEMS ASMENIMS PAVYZDŽIAI 

 
Visos priemonės sukurtos ir pagamintos Vokietijoje, iš tvarių, aukštos kokybės medžiagų – medienos ir kitų medžiagų. Produkcija atitinka tarptautinius kokybės ir 

saugumo standartus.  
 

1. Balansavimo priemonės  

Balansavimo lentos, pagalvėlė, 

platforma, laipteliai. 

 

 

 Plankpad PRO balansinė lenta  

 Interaktyvus treniruoklis, kuriuo atliekami pratimai derinami su treniruočių programa išmaniajame  

įrenginyje. Priemonė skirta motyvuoti paauglį sportuoti ir įsitraukti į aktyvias fizines veiklas. 

 Kaina 129 Eur 

 Skaityti daugiau 

 Balansavimo lenta „Plankpad Kids“  

 Interaktyvi priemonė bendrai fizinei ištvermei bei viso kūno pusiausvyrai ir stabilumui lavinti. Pratimai 

derinami su žaidimais išmaniajame įrenginyje. Rekomenduojama vaikams nuo 5 metų amžiaus.  

 Kaina 99 Eur 

 Skaityti daugiau 

Balansinė lenta „Lenktynės“  

Skirta pusiausvyros ir koordinacijos įgūdžiams lavinti. Lenta praturtina žaidybiniais elementais. 

Rekomenduojama vaikams nuo 5 metų amžiaus.  

 

Kaina 56,95 Eur 

Skaityti daugiau 

https://activekids.lt/sporto-priemones?store-page=Interaktyvi-balansine-lenta-Plankpad-Pro-p455354453
https://activekids.lt/sporto-priemones?store-page=Balansine-lenta-Plankpad-Kids-p454111170
https://activekids.lt/sporto-priemones?store-page=Balansine-lenta-Lenktynes-p454121129


Balansavimo lenta su ratukais 

Balansavimo lenta su ratukais skirta lavinti vaikų kūno koordinaciją. Didesnio negu įprasta dydžio su 

keturiomis rankenomis, todėl ja gali naudotis tiek vienas, tiek du vaikai vienu metu. 

Kaina 75 Eur 

Skaityti daugiau 

Balansavimo lenta „Aštuoni“  

Skirta vaikų koordinacijos, pusiausvyros ir dėmesio koncentracijos gebėjimams lavinti.  

 

Kaina 49,95 Eur 

Skaityti daugiau  

Balansavimo lenta „Drugelis“ 

Skirta vaikų koordinacijos, pusiausvyros ir dėmesio koncentracijos gebėjimams lavinti. Naudojant šią 

spalvingą, drugelio formos priemonę atliekami pratimai, skirti motoriniam planavimui, akies rankos 

koordinacijai, pečių, rankų judesių tikslumui gerinti.  

Kaina 49,95 Eur 

Skaityti daugiau  

Platforma laipiojimui  

Gali būti naudojama ir kaip sūpuoklės, tiltelis arba šliaužimo tunelis. Platūs laipteliai leidžia 

mažiesiems „alpinistams“ laipioti stabiliau. 

Kaina 319 Eur 

Skaityti daugiau  

 

https://activekids.lt/sporto-priemones?store-page=Balansavimo-lenta-su-ratukais-p454122018
https://activekids.lt/sporto-priemones?store-page=Balansavimo-lenta-Astuoni-p456991314
https://activekids.lt/sporto-priemones?store-page=Balansavimo-lenta-Drugelis-p456972904
https://activekids.lt/sporto-priemones?store-page=Platforma-laipiojimui-p469786091


Gimnastikos (aktyvumo) sienelė. 

 Aktyvumo sienelė „Medis“  

 Naudojant šią laipiojimo sienelę ugdomi motorinio planavimo gebėjimai, koordinacija, bendras fizinis 

pasirengimas. Ji puikiai pritaikoma ugdant komunikacinius ir pažintinius gebėjimus.  

 Kitos sienelių temos – „Kalnas“ arba „Pilis“ 

 Kaina 749 Eur 

 

 Skaityti daugiau 

 Aktyvumo sienelė „Kalnas“  

 Naudojant šią laipiojimo sienelę ugdomi motorinio planavimo gebėjimai, koordinacija, bendras fizinis 

pasirengimas. Ji puikiai pritaikoma ugdant komunikacinius ir pažintinius gebėjimus.  

 Kaina 658 Eur 

 Skaityti daugiau 

 

 

2. Pasunkintos ir judesius varžančios (spaudimo) priemonės 

Kūno kojinės (maišai). 

Kūno kojinė „Pantomima“  

Skirta sensorinei vaikų integracijai lengvinti, kūno ribų pajautimui formuoti, skatina vaikų 

vaizduotę, lengvai pritaikoma tiek įprastiniuose fizinio ugdymo užsiėmimuose, tiek teikiant 

reabilitacijos paslaugas specialiųjų poreikių turintiems vaikams. 

Kaina 36,95 Eur 

Skaityti daugiau 

 

https://activekids.lt/sporto-priemones?store-page=Laipiojimo-sienele-Kalnas-p454023932
https://activekids.lt/sporto-priemones?store-page=Laipiojimo-sienele-Pilis-p454031768
https://activekids.lt/sporto-priemones?store-page=Laipiojimo-sienele-Medis-p454022404
https://activekids.lt/sporto-priemones?store-page=Laipiojimo-sienele-Kalnas-p454023932
https://activekids.lt/sporto-priemones?store-page=Kuno-kojine-Pantomima-p454121157


Kūno kojinė „Pantomima“ L dydis  

Didesnio dydžio, tinka paaugliams ir suaugusiems. Skirta sensorinei vaikų integracijai lengvinti, kūno 

ribų pajautimui formuoti, skatina vaikų vaizduotę, lengvai pritaikoma tiek įprastiniuose fizinio 

ugdymo užsiėmimuose, tiek teikiant reabilitacijos paslaugas specialiųjų poreikių turintiems 

vaikams. 

Kaina 78,95 Eur  

 

Skaityti daugiau 

 

3. Lietimo ir taktilinės priemonės 

 Taktiliniai rėmeliai (Priemonė, 

padengta įvairiomis medžiagomis, 

imituojančiomis skirtingus (švelnius, 

minkštus, kietus, šiurkščius) paviršius, 

skirtus liesti) 

Sensorinis pėdų takelis  

Rinkinys tinkamas sensorinei pėdų stimuliacijai, koordinacijos lavinimui, pažintinių gebėjimų 

ugdymui.  

Kaina 145 Eur 

Skaityti daugiau 

 

Veiklos lenta (Priemonė, sudaryta iš 

skirtingų formų skirtingų detalių, 

padedančių imituoti skirtingas veiklas) 

Veiklos sienelė „Paliesk ir pajausk" 

Lavinami vaikų motorinio planavimo įgūdžiai, pažintiniai gebėjimai, sensoriniai pojūčiai. Pagaminta 

iš medžio plokštės, tvirtinama prie sienos. Galima pasirinkti iš daugelio skirtingų variantų ir 

edukacinės veiklos sienelės temų „Garsai“, „Spalvos“, „Takeliai“, „Įrankiai“ ir kt. Nuo vienerių metų 

amžiaus vaikams.  

Kaina 169 Eur 

 

Skaityti daugiau 

 
 

https://activekids.lt/sporto-priemones?store-page=Kuno-kojine-Pantomima-L-dydis-p471004764
https://activekids.lt/sporto-priemones?store-page=Sensorinis-pedu-takelis-p454123051
https://activekids.lt/edukacines-priemones?store-page=Edukacines-priemones-c130346896&offset=24
https://activekids.lt/edukacines-priemones?store-page=Veiklos-sienele-Paliesk-ir-pajausk-p454123089

